
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Financea Sp. z o.o. wydziela działalność eventową i artystyczną 

 

Warszawa, 19 marca 2012 roku – Financea Sp. z o.o. – wyspecjalizowany podmiot 

zajmujący się obrotem wierzytelnościami, należący do grupy kapitałowej Novainvest S.A. 

– wydzielił działalność eventową i artystyczną, którą do tej pory prowadził pod marką 

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. Działalność Financea Sp. z o.o. zostanie w pełni 

skoncentrowana na obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami. 

-„Rynek na którym działamy jest jeszcze bardzo chłonny i wciągu ostatnich kilku lat jego rozwój 

nabiera coraz większego tempa. Według prognozy Integral Collections polski rynek windykacji w 2012 

roku będzie się rozwijał w tempie 15-20%. Głównym źródłem wzrostu będzie dalszy napływ 

wierzytelności masowych i konsumenckich stanowiących około 60-70% całości obrotów polskich firm 

windykacyjnych. Taka sytuacja sprawia, że na rynku jest jeszcze dużo miejsca na nowe podmioty, 

które w szczególności będą się trudniły w wyspecjalizowanym obrocie należnościami. Dlatego też, 

zdecydowaliśmy się na skoncentrowaniu działalności Financea Sp. z o.o. na core-biznesie tj. obrocie 

wierzytelnościami, a tym samym na wydzieleniu działalności eventowej i artystycznej, którą do tej 

pory realizowaliśmy pod marką Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A.” – mówi Radosław Konarski, Prezes 

Zarządu Financea Sp. z o.o. 

Model działania Financea Sp. z o.o. opiera się na odkupie wierzytelności oraz ich późniejszej 

windykacji za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych, co pozwala na 

zarządzanie kosztami w zależności od bieżących potrzeb i dostępności ofert na rynku. 

-„Specjalizujemy się w obrocie wierzytelnościami na rynku telekomunikacyjnym, finansowym oraz IT, 

jednakże ostateczną decyzję odnośnie zakupu danej wierzytelności uzależniamy od oceny jej 

atrakcyjności (tj. etapu na jakim znajduje się postępowanie wobec dłużnika, formy prawnej dłużnika, 

stanu majątkowego dłużnika, wartości danej wierzytelności etc.) a nie od branży w której działa 

dłużnik.” – mówi Radosław Konarski, Prezes Zarządu Financea Sp. z o.o. 

Oferta Financea Sp. z o.o. skierowana jest głównie do sektora MŚP (segment B2B), który generuje 

połowę wartości wszystkich długów na rynku, a także do dużych przedsiębiorstw oraz instytucji 

finansowych (segment B2C). 

*** 

Financea Sp. z o.o. to wyspecjalizowany podmiot zajmujący się obrotem wierzytelnościami. Model 

działania Spółki opiera się na odkupie wierzytelności (wymagalnych, bezsprzecznych, 



nieprzedawnionych oraz na etapie przedsądowym) oraz ich późniejszej windykacji za pośrednictwem 

wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. 


